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Vad är LU Land?

• Tematisk samverkansinitiativ 
vid Lunds universitet

• 2019-2021 (2022)
• > 80 researchers, 5 fakultet
• 27 samarbetspartners
• Nätverkande, dialog, 

forskning, kunskapssyntes



Varför systematisk
framtidsspaning?

Identifiera utmaning och
kunskapsluckor om 
markanvändning som
behöver lösas i den nära
framtiden (10 år) för att
åstadkomma hållbar
utveckling

Utvärdera vikt och
kunskapsläge

Inspirera forskning och
samverkan



Horizon scanning – Vad är det?

…systematiskt och strukturerat sätt att 
gemensamt identifiera och prioritera 
utmaningar eller målkonflikter inom ett visst 
ämne

• EviEM 2017: ”Mer kunskap önskas” 
Om kunskapsbehovet i det svenska 
miljömålsarbetet



Syften
• Gör forskningen mer relevant för samhället!

• Utgör basen för framtida satsningar inom LU Land

• Överbrygga avståndet mellan forskning och policy

• Kan leda till
 Nya forskningsprojekt och -samarbeten
 Kunskapssynteser

• Ledord: Transparent, inkluderande, demokratisk



Vilka deltog?
• Relevanta forskare och samhällsaktörer
• Kriterier för ”relevans”

• Nationellt eller regionalt fokus
• Engagerade i aktiviteter som kräver 

markresurser
• Beslutsfattare för planering eller 

skötsel av marken
• Viktig kunskapskälla när det gäller 

konsekvenser av olika 
markanvändningstyper

• Forskare: systematisk sökning i 
vetenskapliga databaser (WoS & 
Scopus) => 190 inbjudna forskare

• Samhällsaktörer: Identifikation baserad 
på ”snowball sampling” i tidigare 
projekt => 66 inbjudna aktörer



Process



Resultat
• 157 individuella utmaningar identifierade => 15 prioriterade
• 64 individuella deltagare: 40 forskare + 24 samhällsaktörer
• Utmaningar relativt jämnt fördelade över ämnen: 

15%

15%

14%29%

10%
17%

Identifierade utmaningar



15 utmaningar som prioriterades högst
• Identifiera styrmedel som balanserar privata och allmänna intresse och samtidigt kan accepteras av markägare.
• Identifiera fungerande metoder för att internalisera miljökostnader i priset på varor.
• Förbättra samverkan mellan olika intressenter för att utnyttja synergier vid markanvändning.
• Utveckla verktyg som gör att forskningen kan bidra på ett bättre sätt till dialog mellan aktörer och sektorer för att lösa målkonflikter mellan 

produktion och miljömål men också mellan olika miljömål.
• Säkerställa att det finns tillräckligt med odlingsbar mark för att säkerställa framtidens livsmedels-och biomassaproduktion.
• Hitta en balans mellan en odling som är ekonomiskt hållbar idag och ekologiskt hållbar på sikt, och ge incitament och platsspecifika 

rekommendationer för jordbrukare att bedriva en sådan odling.
• Identifiera vilken växtförädling och vilka anpassningar av produktionssystemen som behövs för att säkerställa tillgången på mat och biomassa i 

ett framtida klimat.
• Utveckla metoder och verktyg (beslutsunderlag) som kan användas för att identifiera kunskapsbehov och belysa målkonflikter när det gäller 

markanvändning och därmed användas i dialoger mellan intressenter.
• Identifiera hur vi kan öka landskapens (även urbana) vattenhållande förmåga för att kunna hantera ett förändrat klimat.
• Utveckla metoder för att styra åtgärder inom skogs- och jordbruk till rätt plats, så att bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster 

optimeras.
• Identifiera, avgränsa, hantera och finansiera behovet av bekämpning av invasiva arter.
• Skapa strukturer på regional nivå som kan hantera hållbar samhällsutveckling när det gäller frågor som energi, livsmedel, mobilitet, 

klimatanpassning, rekreation, och biologisk mångfald.
• Visa på en hållbar stadsutveckling som samtidigt bevarar eller ökar andelen gröna ytor och de värden dessa genererar samt identifiera 

styrmedel som leder dit.
• Identifiera vilka alternativa sätt att förvalta skog (t.ex. kontinuitetsskogsbruk, gödsling, minskat uttag, återvätning) som ger störst positiv 

klimateffekt genom att t.ex. påverka kolinlagring på kort (under de närmaste kritiska decennierna) och/eller lång sikt.
• Identifiera vägar att påverka normer eller incitament för att bedriva naturvård inom skogsbruket, så att andra värden än produktion gynnas.

Exempel: Jordbruk

• Säkerställa att det finns tillräckligt med odlingsbar mark för 
att säkerställa framtidens livsmedels-och 
biomassaproduktion.

• Hitta en balans mellan en odling som är ekonomiskt hållbar 
idag och ekologiskt hållbar på sikt, och ge incitament och 
platsspecifika rekommendationer för jordbrukare att bedriva 
en sådan odling.

• Identifiera vilken växtförädling och vilka anpassningar av 
produktionssystemen som behövs för att säkerställa 
tillgången på mat och biomassa i ett framtida klimat.



Hur har vi utnyttjat horizonscanningen

• Frukostseminarier med fokus på relevanta frågor
Samlar relevanta aktörer från forskning och samhälle för att dialog 
kring samhällsaktuella utmaningar. Ofta > 100 deltagare.

• Nytt profilområde vid Lunds universitet
ClimBioSis – Naturbaserade framtidslösningar. Kommer att samla 
ca 300 forskare från sex fakulteter.

• Nya forskningsprojekt vid Lunds universitet
Inspiration till och motivförstärkning vid formulering av 
projektansökningar



Gör forskningen policyrelevant – fokusera på 
avnämarrelevanta frågor

Säkerställa odlingsmark
Balans



Göra forskningen policy-relevant – integrerad forskning

Sidemo-Holm, Brady, Carrié, Ekroos and Smith, manuscript

• Modellerade effekten av stöd till lantbrukare
att odla ekologiskt med ekologisk-ekonomisk
modell parameteriserad i Skåne

• Lägst marginalkostnad att
bevara arter när det finns
lite naturbetesmarker

• Naturbetesmarker
dessutom svåra/dyra att
återställa/nyskapa

• Kontrast mot var upptaget
är störst

Styrmedel
Rätt sak på rätt plats



Göra forskningen policyrelevant - synteser
• Lagrat kol i skog och mark (inkl. 

”carbon payback time”)
• Albedo, Aerosoler (BVOCs)
• Indirekta effekter på mark-

användning

Kunskapsunderlag
Kolinlagring i skog



Metodens begränsningar

• Arbetskrävande samtidigt som scanningen har bäst före datum
• Inte tillräcklig tid för möte mellan forskare och nyttjare, vilket gör att 

resultatet delvis blir ytligt/naivt/politiserat
• Vad är en framtidsfråga/kunskapslucka, vad är ett genomförandeunderskott

• Resultaten präglas av enskilda ”starka individer”
• Icke-institutionaliserade användare marginaliseras
• Omedveten resultatstyrning, t.ex. genom områdesavgränsning

• Mer tid och resurser på att skapa underlag?
• Avgränsat fokus för bättre dialog?



Öka implementering av befintlig kunskap i praktiken genom: 
• Kontinuerlig dialog baserad på ömsesidig omvärldsbevakning
• Bättre kommunikation och kunskapsöverföring
• Nya metoder för syntes
• Stärkt länk mellan forskning och innovation
• Fokusera över större skalor och multipla sektorer för att lösa

komplexa utmaningar
• Utvärdering av kort- och långsiktiga konsekvenser av dagens

beslutsfattande

Det handlar inte bara om mer kunskap!



Göra forskningen policyrelevant - kunskapssammanställningar

• Klimatförändringen hotar den 
biologiska mångfalden

• Åtgärder för att minska eller 
anpassa oss till 
klimatförändringen kan i sig 
hota biologisk mångfald

• Biologisk mångfald ökar 
ekosystemens resiliens mot 
klimatförändringar

Kommunikations och kunskapsöverföring



Flyttat fram fältet för framtida satsningar Flera 
steg i taget!

Utveckla gemensam förståelse 
gällande utmaningar för 
hållbar markanvändning

Identifiera behov och 
gemensamma målbilder

Utveckla förslag till 
behovsrelaterad forskning i 

samverkan
Föreslå lösningar



Tack!





Styrmedel och policy

• Identifiera styrmedel som balanserar privata och allmänna intressen och 
samtidigt kan accepteras av markägare 

• Identifiera fungerande metoder för att internalisera miljökostnader i priset 
på varor

• (Metoder för att) förbättra samverkan mellan olika intressenter för att 
utnyttja synergier vid markanvändning

• Utveckla verktyg som gör att forskningen kan bidra på ett bättre sätt till dialog 
mellan aktörer och sektorer för att lösa målkonflikter mellan produktion och 
miljömål men också mellan olika miljömål

Foto: Pixabay



Övergripande

• Utveckla metoder och verktyg (beslutsunderlag) som kan användas 
för att identifiera kunskapsbehov och belysa målkonflikter när det 
gäller markanvändning och därmed användas i dialoger mellan 
intressenter

• Identifiera hur vi kan öka landskapens (även urbana) vattenhållande 
förmåga för att kunna hantera ett förändrat klimat 

Foto: Pixabay



Jordbruk

• Säkerställa att det finns tillräckligt med odlingsbar mark för att säkerställa 
framtidens livsmedels-och biomassaproduktion 

• Hitta en balans mellan en odling som är ekonomiskt hållbar idag och 
ekologiskt hållbar på sikt, och ge incitament och platsspecifika 
rekommendationer för jordbrukare att bedriva en sådan odling 

• Identifiera vilken växtförädling och vilka anpassningar av 
produktionssystemen som behövs för att säkerställa tillgången på mat och 
biomassa i ett framtida klimat 

Foto: Anna S. Persson



Skogsbruk

• Identifiera vilka alternativa sätt att förvalta skog (t.ex. 
kontinuitetsskogsbruk, gödsling, minskat uttag, återvätning) som ger 
störst positiv klimateffekt genom att t.ex. påverka kolinlagring på kort 
(under de närmaste kritiska decennierna) och/eller lång sikt

• Identifiera vägar att påverka normer eller incitament för att bedriva 
naturvård inom skogsbruket, så att andra värden än produktion 
gynnas

Foto: Pixabay



Natur- och områdesskydd

• Utveckla metoder för att styra åtgärder inom skogs- och jordbruk till 
rätt plats, så att bevarande av biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster optimeras

• Identifiera, avgränsa, hantera och finansiera behovet av bekämpning 
av invasiva arter

Foto: Theresia Widhalm



Samhällsplanering

• Skapa strukturer på regional nivå som kan hantera hållbar 
samhällsutveckling när det gäller frågor som energi, livsmedel, 
mobilitet, klimatanpassning, rekreation, och biologisk mångfald.

• Visa på en hållbar stadsutveckling som samtidigt bevarar eller ökar 
andelen gröna ytor och de värden dessa genererar samt identifiera 
styrmedel som leder dit 

Foto: Anna S. Persson



Öka implementering av befintlig kunskap i praktiken genom: 
• Bättre kommunikation och kunskapsöverföring
• Dialog och samverkan mellan aktörer och intressegrupper
• Utveckla verktyg och metoder för att omsätta kunskap i praktiken
• Beteendeförändring bland allmänhet och beslutsfattare
• Översyn av lagstiftning/styrmedel och andra incitament
• Samordning över större skalor eller sektorer krävs för att lösa

komplexa utmaningar
• Utvärdering av kort- och långsiktiga konsekvenser av dagens

beslutsfattande

Det handlar inte bara om mer kunskap!
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